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 2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا لالخ ًايوق ًاءادأ ققحت "لاتيباك عاعش"
 مهرد نويلم 59 ةميقب حابرأ يفاص اهليجست عم

 
 ةدئافلا باــــستحا لبق حابرألا يفاــــصو ،يتارامإ مهرد نويلم 59 غلبي 2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا حابرأ يفاــــص §

 يتارامإ مهرد نويلم 114 ىلإ لصي كالهإلاو كالهتسالاو بئارضلاو

 ةياهن ىتحو ماعلا ةيادب نم ةرتفلل كالهالاو كالهتـسالاو بئارـضلاو ةدئافلا باـستحا لبق ةيفاـصلا حابرألا §
  تاداريإلا قيقحت يف ةعومجملل ةيلاعلا ةءافكلا دكؤتو ،يتارامإ مهرد نويلم 239 ىلإ لصت ثلاثلا عبرلا

 ةعوفدم يكيرمأ رالود رايلم 13,6 غلبتل يونــــس عبر ساــــسأ ىلع ٪5 ةبــــسنب ةرادملا لوــــصألا ةميق عافترا §
 ةيبنجألا تالمعلا فرص بساكمو قوسلا ءادأو ةديدجلا لاومألا يفاصب

 عم جاـمدـنالا نع مجاـنلا رزآـتلاو لـماـكتلا فادـهأ قيقحت دـيعــــص ىلع مدـقتلا زارحإ ةـعومجملا ةـلــــصاوم §
 ةبـــسنب ةيـــساـــسألا ريغ ةعومجملا لوـــصأ صيلقتو هعفر مت يذلاو يونـــسلا لدعملا نم ٪55 اهقيقحت

 2019 ويلوي ذنم 39%

 تادنـس رادـصإ يف انحاجنو نيديدج نيقودنـص قالطإ عم انتيجيتارتـساو انجمانرب ذيفنت يف رمتـسم مدقت §
 ةديدج

 يلاـملا يبد قوــــس يف ةـجردـملا( "ع .م .ش لاـتيباـك عاـعــــش" تـنلعأ :2020 ربمفون ١١ ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا
 اهجئاتن نع ،ةقطنملا ىوتــسم ىلع ةيرامثتــسالا ةفريــصلاو لوــصألا ةرادإل زربألا ةــصنملا ،)عاعــش :زمرلا تحت
 عبرلل يتارامإ مهرد نويلم 59 اهحابرأ يفاــــص غلب ثيح ،ًايوق ًءادأ ةكرــــشلا تلجــــسو .2020 ثلاثلا عبرلل ةيلاملا
 مهرد نويلم 64 ىلإ ثلاثلا عبرلا ةياهن ىتحو ماعلا ةيادب نم ةرتفلل ةلجـــسملا حابرألا يفاـــص عفري امم ،ثلاثلا
 كالهتـــسالاو بئارـــضلاو ةدئافلا باـــستحا لبق ةوقب حابرألا قيقحت رارمتـــسا ةعومجملا تدهـــش امك .يتارامإ
  .2020 ثلاثلا عبرلل مهرد نويلم 114 تغلب يتلاو ،كالهإلاو

 ةميق عافترا عم ،يباجيإلا اهراـسمو ةيوقلا ةيرامثتـسالا اهتدعاق ىلع "عاعـش" يف لوـصألا ةرادإ ةدحو تظفاحو
 يكيرمأ رالود رايلم 13,0 عم ةنراقم 2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا ةياهن يف يكيرمأ رالود رايلم 13,6 ىلإ ةرادملا لوصألا
 .ةيبنجألا تالمعلا فرص بساكمو قوسلا ءادأو ةديدجلا لاومألا يفاصب ةعوفدم ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف

 لماكتلا فادهأ قيقحت ةلصاوم

 نم ٪55 "عاعش" تققح ،يميظنتلا لماكتلاو جامدنالا دعب ام ةمظنأ ديعص ىلع مدقتلا زارحإ ةلصاوم عم
 نويلم 30 "عاعش" تققح دقف .هعفر مت يذلاو 2021 ماعلا ةياهن عم هقيقحت فدهتسملا يونسلا لدعملا
  .يتارامإ مهرد نويلم 55 ىلإ هعفر مت يذلاو فدهتسملا لدعملا لصأ نم مهرد
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 ةدحو صيلقت يف تحجن ثيح ،ةيجيتارتسالا ريغ اهلوصأ مجح صيلقت ةكرشلا لصاوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 لولحب ةدحولا قالغإل اهيعس ةلصاوم عم ؛هخيرات ىتحو 2019 ويلوي ذنم ٪39 ةبسنب ةيساسألا ريغ لوصألا
 .2021 ماع ةياهن

 
 ةيجيتارتسالا انفادهأ قيقحت ىلع لمعلا ةلصاوم
 عيونت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيساسألا اهلامعأ تادحو ةيمنتو زيزعت ديعص ىلع مدقتلا نم ًاديزم ةكرشلا تزرحأ
 قيدانصل "عاعش" قالطإ تدهش ةطشن رهشأ 3 بقع اذه يتأيو .تادحولا هذه نمض اهتامدخو اهتاجتنم
 .مئادلا لاملا سأر تاودأ ربع ةرركتملا تاداريإلا تاقفدت ةدايزل ةيمارلا اهتطخ يف ًاحضاو ًامدقت سكعت ةديدج
 ةيليومتلا ةكرشلا قيدانص لوأ هنوك نع ًالضف يذلاو "صرفلا ليومتل عاعش قودنص" قيدانصلا هذه لمشتو
 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم قفاوتملا ليومتلا ىلع زكرت يتلا اهقيدانص لوأ ربتعي وهف ،ةصصختملا
 ام باطقتسا عم 2020 ربمتبس 29 يف قودنصلل يمسر قالغإ لوأ داقعنا متو .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود
 ،ثلاثلا عبرلا ءاضقنا نم ةزيجو ةرتف دعبو ،كلذ ىلع ةوالع .نيرمثتسملا نم يكيرمأ رالود نويلم 68 هعومجم
 ربتعتو .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتم ةيرامثتسا قيدانص ثالث ربوتكأ 4 خيرات يف "عاعش" تقلطأ
 قوس يف اهقالطإ متي يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ةيرامثتسالا قيدانصلا لوأ نم قيدانصلا هذه
 فاضتو .اهقالطإ روف يكيرمأ رالود نويلم 75 باطقتسا عم ،ةجمدملا ايالخلا ةيلكيه قفو يملاعلا يبظوبأ
 اهمازتلا دكؤت امك ،اهئالمعل ةركتبملا ةيرامثتسالا صرفلا ريفوتب لفاحلا "عاعش" لجس ىلإ تاجتنملا هذه
 .ةكرشلا روظنم نم ةباذجلا ةيرامثتسالا صرفلا نم ريثكلا حتفي يذلاو يمالسإلا رامثتسالا عاطق معدب

 
 ةريخألا تادنسلا رادصإ ةيلمع لالخ نم ةيلاملا ةناكملاو ةيمومعلا ةينازيملا زيزعت
 لوأ يهو ؛يكيرمأ رالود نويلم 150 ةميقب ةديدج تادنس رادصإ ةيلمع لامكتسا يف ًارخؤم "عاعش" تحجن
 "19 - ديفوك" روهظ ذنم ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم اهدهشت ةيحبرلا ةيلاع تادنسل رادصإ ةيلمع
 ،2020 ربوتكأ 28 خيرات يف ندنل ةصروب يف ةيلودلا ةيلاملا قاروألا قوس يف تادنسلا جاردإ متو .2020 سرام يف
 نويلم 150 عمجب "عاعش" ـل حمس امم ،اهريغو ةقطنملا ربع تاسسؤملا نم ًاعساو ًالابقإ تادنسلا تدهشو
 ةكرشلا ةيجيتارتسإ ذيفنت يف ىرخأ ةقراف ةمالع ةيلمعلا هذه لثمتو .ةفدهتسملا ةميقلا يهو يكيرمأ رالود
 تلمكتسا دق "عاعش" نوكت كلذبو .ًالبقتسم ةيلاملا اهتناكم خيسرتو ةيمومعلا اهتينازيم زيزعت لالخ نم
 .2020 ماعل ةيليومتلا اهتطخ

 
 ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،يقيدصلا مساج لاق ؛2020 ثلاثلا عبرلل ةيلاملا "عاعش" جئاتن ىلع هقيلعت راطإ يفو
 ليوطو مادتسم ومن قيقحتل ةحضاو لمع ةيجيتارتساو نرم لامعأ جذومن ىلع دامتعالاب" :"لاتيباك عاعش"
 قيرف حاجن ديدج نم دكؤي ام وهو .2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ظوحلم مدقت زارحإ "عاعش" تلصاو ،لجألا
 ىلع ريثكلا قيقحت نم انكمت ،يلاحلا ءابولا اهضرفي يتلا ةرمتسملاو ةريبكلا تايدحتلا نم مغرلا ىلعف ؛انلمع
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 يلاملا ديعصلا ىلعو – ةريخألا رهشألا يف ةديدجلا انقيدانصل حجانلا قالطإلا لالخ نم – يليغشتلا ديعصلا
 ."ًالبقتسم حابرألا عقوت ىلع انتردقمو ةيمومعلا انتينازيم زيزعت دهش يذلا

 
 ،ةرركتملا تاداريإلا ديلوتو ،انتيجيتارتسا ىلع زيكرتلا لصاونس ،يلبقتسملا ديعصلا ىلع" :يقيدصلا فاضأو
 فورظلا تناك ًايأ انيمهاسمو انئالمعل ةميقلا قيقحت ةلصاوم يف حجنن ىتح ةيلاملا انتناكم خيسرتو
 ."تايدحتلاو
 

 ىهتنا

  لاصتالا تامولعم
 
 ويلبد يس يب ءادصأ                                                     ع .م .ش لاتيباك عاعش
                                                  قحسإ ايناد                                                                    ديبعلا يناه
 تاباسحلا ةريدم   يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
 7600 450 4 971+ :فتاه                                                              8205 610 2 971+ :فتاه
 Dhanya.issac@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب                                 helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 

 :"ع .م .ش لاتيباك عاعش" ةكرش لوح

 ةرادإل ةزراـــب ةـــصنم ،)عاعـــش :زـــمرلا تـــحت يلاـــملا يـــبد قوـــس يـــف ةـــجردملا( "ع .م .ش لاـــتيباك عاعـــش" لكـــشت
 ةدـــع كـــلتمتو ،يـــكيرمأ رالود راـــيلم 13.٦ ةرادـــملا اهلوـــصأ ةـــميق غـــلبت ثـــيح ،ةيرامثتـــسالا ةفريـــصلاو لوـــصألا
 اـــهجهنو تاـــحاجنلاب لـــفاحلا اهلجـــسب ةـــفورعم اـــهنأ اـــمك .ةدـــحتملا ةـــكلمملاو طـــسوألا قرـــشلا يـــف بـــتاكم
 ىـــلع زـــكرت ىوتـــسملا ةـــيملاعو ةرـــكتبمو ةزـــيمتم تاـــجتنم ضورـــع ميدـــقت لالـــخ نـــم رامثتـــسالا يـــف دـــئارلا
 .تاراقعلاو نيدلا قاوسأو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا

 قيدانــصلا ةرادإ ؛ةقطنملا يف لوــصألا ةرادإ تادحو مخــضأ نم ربتعت يتلاو ،"عاعــش" ىدل لوــصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 امك .نامتئالا قاوـسأو ،تباثلا لخدلاو ،ةقطنملا مهـسأ يف ةيرامثتـسالا قيدانـصلاو ظفاحملاو ،ةيراقعلا عيراـشملاو
 ةفريـصلا ةدحو علطـضتو .ةليدبلا رامثتـسالا تايجيتارتـسا ىلع زيكرتلا عم ،ةيرامثتـسالا لولحلاب ءالمعلا دوزت اهنأ
 لالخ يكيرمأ رالود نويلم 600 اهتميق يلامجإ قاف يتلاو كوكــــصلا رادــــصإ تايلمع نم ديدعلا ةدايقب ةيرامثتــــسالا
 ،تاقفـــصلاو تالماعملا تامدخو ،تاكرـــشلا ليومت تاراـــشتـــسا رفوت اهنأ امك .ةيـــضاملا ماعلا فـــصنو ماعلا ةرتف
 قوــــسلا ةـلويــــس ةداـيز بـناـج ىلإ ،ةـلكيهملا تاـجتنملاو نيدـلا تادـنــــسو مهــــسألل ماـعلا حرطلاو ،صاـخلا حرطلاو
 ةفــــصب صيخرت ىلع ةلــــصاح "عاعــــش" نأب ركذيو .ةــــصروبلا جراخ ةيلاملا قاروألل تباثلا لخدلا تاجتنمل ةققحملا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم ةيرامثتسا ةيلام ةكرش
 
 :ةرايز ىجري ،"عاعش" لوح ديزملا ةفرعمل
 
 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا .1
 https://twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت .2
 capital-https://www.linkedin.com/company/shuaa :نإ دكنيل .3
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 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو
 ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نم ًامومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم اهريغو
 ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع وأ

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §
 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §
 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §

 ّدعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نع ًاجراخ اهنم ريثكلا
 انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت الأ بجي
 طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع يلاملا
 علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا
 قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو مهسألاو
 قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا
 نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا

  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ

 ًارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 يف ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا خيراتلا نم
 .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو .ةقيثولا هذه


